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Objednejte EASYCRETE®
a získáte atraktivní systém slev!
Českomoravský beton, a. s., člen HeidelbergCement Group,
spolu se svými dceřinými společnostmi spustil po celé ČR akční
nabídku na dodávku prvního značkového betonu EASYCRETE®
pro výstavbu rodinného domu. V případě, že se majitel budoucího
rodinného domu rozhodne nabídky využít, získá výhodné slevy
pro komplexní řešení rychlé a kvalitní výstavby. S dodávkou
lehce zpracovatelného betonu EASYCRETE® na základovou
desku/základy získává majitel nárok nejenom na přistavení
čerpadla zdarma, bez účtování přečerpaných kubíků, ale také
možnost v horizontu dvou let využít 20% slevu z ceníkové ceny na
MALMIX® a pokládku zdarma na ANHYMENT®. Nabídka trvá
do 31. 7. 2009 na všech betonárnách skupiny Českomoravský beton.
Více informací získáte na www.betonoviny.cz.

Materiál budoucnosti
Tvárnici, která má stejné tepelněizolační schopnosti jako polystyren nebo minerální vlna
zavádí od nového roku do prodeje v České republice společnost Xella CZ. Pórobetonové
tepelněizolační desky s názvem Ytong Multipor jsou výsledkem technologického vývoje
značky Ytong. Ytong Multipor je extrémně vylehčený bílý pórobeton s přibližně třetinovou
objemovou hmotností. Díky tomu má tepelněizolační schopnosti srovnatelné s polystyrenem
nebo minerální vlnou. V kombinaci s běžným pórobetonem se tyto desky uplatňují zejména
v konstrukcích obvodových stěn moderních pasivních domů. Tyto obvodové stěny jsou na
první pohled k nerozeznání od běžného zdiva, jsou stejně silné, pevné i únosné, mají ale
dvaapůlkrát lepší izolační vlastnosti. Na rozdíl od běžně používaných stěn se zateplovacím
systémem je souvrství s Multiporem difuzně otevřenou stěnou, která netrpí kondenzací
vodní páry a optimálně dýchá. Díky tomu je celá stěna trvanlivá a zajišťuje mimořádné
kvality vnitřního prostředí staveb.
Více informací na www.xella.cz

Stavitel nízkoenergetických zděných domů

...a se šnekama neměňte!

Stavíme po celé ČR
Nejnižší splátky
Úvěr na pozemek
Certiﬁkovaná kvalita
Tepelná čerpadla
Jsme držiteli titulu
FIRMA ROKU 2008
na polském trhu

www.ekonomicke-stavby.cz

www.casopishome.cz
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Vyzkoušejte
vlastní bydlení!
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